IY POZNANII,
UNi'UERSYTETIM. ADAMA MTCKIEWICZA

Hi$torycznY
VWdzial
PoAnan
89d,61"614
ul.umultowska
t e l .6 1 8 ? 9 1 3 6 1

UchwalaNr 64/2017Rady Wydzialu HistorycznegoUAM z dnia 17 paidziernika 2017
nauk humanistycznych
o odmowienadaniastopniadoktorahabilitowanego
w dyscyplinieetnologiidr Annie Dro2d2
Na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniachnaukowych i tytule naukowym
oraz o stopniachi [tule w zakesie sztuki (Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 595 zp62n. zmianamr
oraz Dz.U. z 201I r. nr 84, poz. 455 z p62n. zmianami) ) Rada Wydzialu Historycznego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odmawia nadania stopnia doktora
habilitowanegonauk humanistycznychw dyscyplinie etnologii dr Arnie DroZdZ.
Uzasadnienie:
Po zapoznaniu sig 1) z przedstawionymi do oceny osi4gnigciami Habilitantk|2) z
wszystkimi trzema recenzjami,z kt6rych dwie w konkluzjach nie uznaj4 osi4gnigi dr Amy
Drozdz za wystarczaj4cedo uzyskania habilitacji, orcz 3) z uchwal4 komisji habilitacyjnej,
opiniuj4c4negatywniewniosek Habilitantki, Rada Wydzialu HistorycznegoUAM przychylila
sig do negatyrvnych ocen recenzent6w i do negatywnych opinii w1'raZonychw uchwale
komisji. Zdaniem Rady dorobek naukowy dr Dro2d2, w Wm szczeg6lnie cykl 12
powipanych tematycznie publikacji pt. Pamigt i reprezentacja strategie interpretacyine
atlasowychmaterial1w ir6dlowych, wskazanyjako gl6wne osi4gnigcie,nie wnosi istotnego
wkladu w rozw6j etnologii, a zwlaszcza badai z zaktesu analizy, opisu i interpretacji
atlasowych material6w 2r6dlowych oraz studi6w nad pamigci4 kulturow4. Rada podzielila
opinig komisji habilitacyjnej, i2 przedstawionydo oceny cykl publikacji nie tworzy wsp6lnej
koncepcyjnej caloSci i zostal zaopatrzony tltulem nieodpowiadaj4cym zawartodci
merl4orycznej artykul6w. Ich warto66 ma charakter przyczynkarski, a zastosowane w nich
metody i teorie dalece odbiegaj4 od wsp6lczesnegostanu badah oraz standard6wblez4cej
humanistyki, co wskazuje na nisk4 Swiadomodi metodologiczn4 Autorki. JednoczeSnie
dorobek ten nie uwzglgdnia wielu istotnych publikacji, kt&e 14c24sig z nazwq cyklu. Rada
tznala, 2e w odniesieniu do kryteri6w oceny osi4gnigd osoby ubiegaj4cej sig o nadanie
stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycmych negatywne oceny recenzent6w i
negatywne opinie wyra:Zonew uchwale komisji maj4 znaczenieprzewa2aj4cei pozwalaj1
zasadnie stwierdzid, iz dorobek dr DroZdL nie spelnia ustawowych uymog6w, kt6re
n arunkuj4uzyskaniehabilitacji.
W glosowaniu tajnym nad uchwal4 o nadaniu lub odmowie nadaniadr Annie DroZdZ
stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznychw dyscyplinie etnologii za nadaniem
stopnia opowiedzialo sig 7 os6b, za odmowq nadania stopnia opowiedzialy sig 53 osoby,
wstrzlmalo sig od glosu 16 os6b (uprawnionych do glosowalia 121 os6b, obecnych na
posiedzeniu79 os6b, glos oddalo 76 os6b). Powy2szym stosunkiemglos6w Rada Wydzialu
HistorycznegoUAM podjgla uchwalg o odmowie nadania dr Annie Drozdz stopnia doktora
habilitowanegonauk humanistycznychw dyscyplinie etnologii.
Uchwalata jest prawomocnaz chwil4 jej podjgcia.
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